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Projektet Din Rätt

• Likabehandling av personer med psykisk ohälsa

• Tre år långt och började i augusti 2014

• Allmänna Arvsfonden

• Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för delaktighet, 
Diskrimineringsombudsmannen, Yrkesföreningen Personligt Ombud i 
Sverige och Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare



Vårt arbete i projektet

• Utbildningar och kunskapsutbyten

• Faktainsamling (forskning, anonyma historier på vår 
hemsida hos www.nsph.se)

• Gratis rådgivning om rättigheter.

• Produktion av rapport, kortfilm, kommunenkät, 
inspirationsskrift, informationskort och andra sätt att föra 
ut information om diskriminering på.

• Webbportal om skydd mot diskriminering 

http://www.nsph.se/


Kunskapsöversikt om 
diskriminering

Systematisk sammanställning om 
diskriminering pga psykisk ohälsa 

de senaste tio åren

Kortversion

Båda kan beställas kostnadsfritt hos NSPH
digitalt och fysiskt





Statistik över våra ca 450 inkomna ärenden
En genomsnittlig antidiskrimineringsbyrå får in ca 250 ärenden på samma tid – cirka 2 1/2 år



Statistik

• Fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har 
blivit orättvist bemötta i den fysiska vården. Detsamma i 
psykiatrin. 

• Var fjärde har känt sig diskriminerad när det gällt att få ett arbete.

• Var fjärde har upplevt orättvisor i relation till att behålla ett arbete.

• De personer med psykisk ohälsa som har arbete tjänar i snitt 

mindre än hälften av vad genomsnittsbefolkningen tjänar.

• Personer med allvarlig psykisk ohälsa har i snitt 15-20 års kortare 

livslängd än andra.



Vad är diskriminering?

• Negativ särbehandling

• Upplevelsen av orättvisa allvarlig, oavsett vad som 
står i lagtexten.

• Individuell respektive strukturell diskriminering



När har man blivit diskriminerad?

• Missgynnande

• Jämförbar situation 

• Koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna

• Hänt senaste två åren (utom för barn)

• Gälla något av de samhällsområden som listas i lagen



Bristande tillgänglighet

• Ny diskrimineringsform från 2015

• Skäliga åtgärder måste vidtas

• Bl.a personlig service, information och kommunikation



Vart kan man vända sig? 

• Närmaste ansvarige för den/de som diskriminerat

• Fackförening (arbetslivet)

• Lokal antidiskrimineringsbyrå (driver kostnadsfritt)

• Diskrimineringsombudsmannen (fåtal pilotfall)

• Justitieombudsmannen (granskar myndigheter)

• Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

• Patientnämnd (rådgivning om vården)

• Skolinspektionen

• NSPH:s medlemsorganisationer och andra



www.personligtombud.se – kontaktuppgifter till personliga ombud nationellt

ulrika.fritz@haninge.se – Ordförande i YPOS 

http://www.personligtombud.se/
mailto:ulrika.fritz@haninge.se




Tankeuppgift 

Med bakgrund av vad du har hört idag,

avsluta den här meningen: 

För att motverka diskriminering av 

personer med psykisk ohälsa, ska jag…



Dra nytta av projektet Din Rätt!

• Läs, använd och sprid vår kunskapssammanställning

•Håll utkik vår webbportal om skydd mot diskriminering

• Skicka in din anonyma historia eller läs andras

• Läs fler antidiskrimineringstips på vår hemsida på www.nsph.se under 
Projekt. Där finns även bl. a den här presentationen.

• Starta eller gå med i en studiecirkel (”Din rätt”, arrangeras av  bl.a Sensus, 
materialet finns i NSPH:s webshop)

• Följ oss på Facebook: ”Diskriminering pga psykisk ohälsa”

• Nå oss via johanna.wester@nsph.se

http://www.nsph.se/
mailto:johanna.wester@nsph.se

